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PRESSRELEASE 08 03 06: - Solentro.com lanseras på engelska!
I början på januari lanserade Solentro sin tjänst solentro.com på svenska - en unik webbtjänst där du
kan förvandla egna texter till vackra och unika böcker av högsta kvalitet!
Nu lanseras tjänsten på engelska med en brittisk och amerikansk flagga för att nå konsumenter i
Storbritannien och USA men även övriga Europa.
-Så här inledningsvis ser vi att födelsedagar och att ge en personlig bokgåva till personal som
pensioneras eller går vidare till ett nytt jobb är populära beställningar från våra svenska kunder.
Bröllops- och studentböcker tror vi starkt på under våren. Vi kan se att vår bjud-in-funktion används
flitigt för att enkelt få in texter och hälsningar från andra som går direkt in i boken. Folk fyller år, byter
jobb, gifter sig osv i USA och Storbritannien och övriga länder också så det ser mycket intressant ut,
berättar en av grundarna Tobias Schildfat.
I och med lanseringen på engelska kan Solentro distribuera böcker både till Europa och USA inom 2-3
veckor från beställning.
-Vi tittar på olika möjligheter till samarbete och partners på de lokala marknaderna när det gäller
marknadsföring och ser det som troligt att utlandsförsäljningen blir större än den inhemska i och med
de större folkmängderna utomlands, säger Hampus Schildfat.
Solentro.com är helt webbaserad, ingen nedladdning av program behövs och är helt gratis att
använda. Konsumenten betalar endast för de böcker man beställer. Det går bra att beställa en enda
bok. Färdiga designmallar, illustrationer och bilder finns tillgängliga men det går lika bra att ladda upp
egna bilder. Alla böcker är Svanenmärkta och trycks på Sveriges enda klimatneutrala tryckeri
Elanders i Malmö.
Välkomna!
Bröderna Hampus & Tobias Schildfat
Så fungerar det att skapa en bok på www.solentro.com
Öppna ett bokkonto, välj design och boktyp som
passar mottagaren.
Skriv eller kopiera in den text du önskar. Ladda upp
egna bilder om du vill.
Bjud in personer att bidra med text om du vill. Inbjudan
är färdig och skickas automatiskt, du bestämmer slutdatum
för medverkan. Inskickade texter hamnar direkt i bokkontot
och placeras enkelt ut mha en smidig drag & drop funktion.
Ändra upplägg och texter tills du är nöjd. Allt sparas
automatiskt medan du arbetar.
Skicka iväg din beställning när du är nöjd.
Solentro levererar din bok inom två veckor. Du kan enkelt
beställa fler exemplar.

Solentro är ett inkubatorföretag på Minc. Minc hjälper talangfulla entreprenörer att bygga livskraftiga bolag genom coachning,
rådgivning och värdefulla kontakter i en dynamisk miljö speciellt anpassad för växande företag (www.minc.se).

